
7 De notariele akte

1A Bewijsrechtelijfce aspecten

1AA Algemeen

'lien authentieke of onderhandse akte ievert ten aanzien van de verklaring van
een parti] omtrent hetgeen de akte bestemd is ten behoeve van de zvtderpartij te

bevtijzm^ tusten partijen dvfingend bewijs op van de waarheid van die verhla-

fing,. tenzij dit zitu kunnen Uiden tot een rechhgrvoig dat niet tnrvrije bepating

van partijen staat', aldus Jccn dc ccrste zin van art, 157 twccdc lid Rv,

De bewijsrechtelijke hoofdrcgel dat dc waardering van het bcwijs aan
net oordeel van dc rcchtcrwordt ovcrgelaten (art. 152 tweede lid Rv),

wordi hier opzij gezet. De reenter is verplicht de inhoud van een akie

alswaar aan te nemen (an. 151 eerste lid Rv). De persoon die ten be-

hoeve van de wederparty in een akte een verklaring heeft afgelegd met
het oogmerk ten laste van zichzclfbcwijs te scheppen, heeft een preuve

preconstituee gecreecrd, Dit sluit overigens niet nit dat degene die dat

bewijs lasie van zichzelf in het leven heeft geroepen, tegen bewijs levert

{art. 151 tweede lid Rv). Dat tegenbewijs kan wordeit geleverd me* alle

middelen. Zelfs bewijs door middel van vermoedens kan daarvoor vol-

doende zijn.a] Voorzover het om de bewijsrechtelijke beteken is van de
panij-verklaring in een notariele akle gaat T staan de tmdethandse en
de authentieke akte blijkens art. 157 tweede lid Rv op gelijkt? hoogte,

Niettemtn verdientde notariele akte voor bewijsrechtelijke doeleinden
de voorkeur boven de onderhandse akte. Naast verklaringen van par-



bewijirn l iussen paTtijm dwingend bewijs op van de waarheid van die verkla-

riiig, tenzij dit zttu kunnen teiden tot een Tf-chtsgrvoig dat niet tnr vrije bepafing

van partijen sta<tt\ aJdus Jccrt dc ccrstc ztn van art, 157 twccdc lid Rv,

De bewijsrechtelijke hoofdregel dat dc waardering van het bewijs aan
hctoordecl van dc reenter wordt ovcrgelatcn (art. 152 ivvcedc lid Rv),

wordt hier opzij gezct. De reenter is verplicht de inhoud van een akte

als waar aan te nemen (an. 151 eerste lid Rv). De persoon die ten be-

hoeve van de wederpartij in een akte een verklaring heeft afgelegd met
het oogmerk ten laste van zichzelf bewijs ic scheppen, he eft een preuve

prvronstituee gecreecrd, Dit sluit overigens niet uit dat degene die dat

bewijs lasie van zichzeir in het leven heeft geroepen, tegenbewijs levert

(art- 151 tweede lid Rv). Dat tegenbewijs kan worden geleverd met alle

middelen. Zelfs bewijs door middel van vermoedens kan daarvoor vol-

doende ztjn^i Voorzover het om de bewijsrechtelijke betekenis van de
panij-verklaring in een notariele akte gaat, staan de onderhandse en
de auihentieke akte blijkens art. 157 tweede lid Rv op gelijke hoogte,

Niettemtn verdientde notariele akte voor bewijsrechtelijke doeleinden
de voorkeur boven de onderhandse akte. Naast verklaringen van par-

tijen en eventuele getuigen bevat de notariele akte verklaringeu van
de notaris 7.elf. Auihentieke akten leveren tegen een ieder dwingend
bewijs op van hetgeeu deze ambfenaar binneri de krirtg van zijn be-

voegdheid omtrent zijn waarnemingen en verrichtingen heeft ver-

klaard. De verklaringen van de notaris leveren du.s niet slechts bewijs

op tussen partijen maar tegen een ieder. Daarenboven kotnt aan de
notariele akte het vermoeden van echthcid toe van ait. 159 eerste lid

Rv.

notariele akte het vermoeden van echthcid toe van ait. 159 eerste lid

Rv.

7.4.2 Verklaringen van de notaris met dwingende bewipkracht tegen een ieder

Iedere notariele akte, dus zowel de partij-aku? al.s de procewcrbaal-
aktc f bevat verklaringen van de notaris. Mits die verklaringen zijn ge~

daan binncn dc kring van zijn bevoegdheid, kan daaraan dwingende
bewijskracht tegen een ieder worden tocgekend, Ik duid die bewijs-

kracht hierna ook aan a Is amhtelijke bewijskracht. 'Die bewijskracht

steunt op de betromvbaarheid van de auleur; slech is door tegenbewijs

kan zij worden ontzenuwd (art. 178 oud}.' a2 De vraag naar de nood-

21 . Zit reecis HR 4 citric mlicr 1941, N[ 1942 h 22K. Dat lie l IjeginsH van elc prcu%r pre-

cr>nst(luee donr rie Hojje Raad rrnstjg wo nit jjenomen blijkt nietiemin duidelijk uii

[lR5JHiuiHri 2001, NJ 2001/61 '1. Beielc arrtstcn handi'lm fwerde bcwijircchtfljjkr

heiekenis van (j<?n partij-veTklaring in t'fn nuuiiiclc akte,

¥2. Pail. Gesch, Nieuw hewijsrecht. D«vc liter, 19H8, p. 14U.
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7. 4 Bewijsrecktelijke aspecten

zaak van bcnoemingsvereistcn en toe-zieht op doen en laicn van dc no-

taris, laat zich mede hier verklaren.

De dwingende bewijskracht van het notariele relaas tegen een ieder,

komt toe aan verklarLngen van de notaris omtrent zijn waarnemingen
en verrichtingen. Bij verklaringen ointrcnt verriclitingen van de nota-

ris kan worden gedacht aan a] die verrichtingen die de Notariswei de
notaris bij het verlijden van akten opdraagt. Bijvoorbeetd dat de nota-

ris de zakelijke inhoud van de akte en de toelichting daarop aan de
versehijiiemk personen heeft meegedeeM of dat hij de akte algeheel
of gedeeitelijk heeft voorgelezen (art. 43).

Bij verklaringen over waarncmingen van de nutans kan worden ge-

dacht aan de consiatering van dag, maand en jaar van passeren en aan
de plaats van opmaken van de akte. De in de partij-akte opgenomen
identificerende gegevens van de clienten /ijn gebaseerd op waarnc-
mingen van de notaris* evenals de verklaring dat de verscliijnende per-

sonen de akte hehben ondertekend.
Bij dcze verklaringen over waarnemingen of verrichtingen van de

notaris is buiten twijiel dat deze zijn gedaan binnen de kring van zijn

bevoegdheid. Die verklaringen hehben amblelijke bewijskracht. Maar
hoever reikt de bevoegdheid van de notaris om dergelijke verklaringen
te doen? Om de ambtelijke bewijskracht van art. 157 eerste hd Rv te

kunnen verkriicren. moet het eaan om verklaringen van de notaris over

Komt toe aan vertuarmgen van ae notaris omirem zijn waarnemingen
en verrichtingen. Bij verklaringen omtrent verrichtingen van de nota-

ris kan worden gedacht aan a! die verrichtingen die de Notariswei de
notaris bij het verlijden van akten opdraagt. Bijvoorbeetd dat de nota-

ris de zakelijke inhoud van de akte en de toelichting daarop aan de
verse hijHemic personen heeft meegedeetd of dat hij de akte algeheel
of gedeeitelijk heeft voorgelezen (art. 43).

Bij verklaringen over waarncmingen van de notaris kan worden ge-

dacht aan de considering van dag, maand en jaar van passeren en aan
de plaat.s van opmaken van de akte. De in de partij-akte opgenomen
identificerende gegevens van de clienten zijn gebaseerd op waarne-
mingen van de notaris, evenals de verklaring dat de verscliijnende per-

sonen de akte hehben ondertekend.
Bij deze verklaringen over waat nemingen of verrichtingen van de

notaris is buiten twijiel dat deze zijn gedaan binnen de kring van zijn

bevoegdheid. Die verklaringen hebben ambtelijke bewijskracht, Maar
hoever reikt de bevoegdheid van de notaris om dergelijke verklaringen
te doen? Om de ambtelijke bewijskracht van art. 157 eerste lid Rv te

kunticn verkrijgen, moet het gaan om verklaringen van de notaris over
eigen waarncmingen of verrichtingen. Alleen dan komt aan de verkla-

ringen daaromtrcnt dwingende bewijskracht ten opzi elite van een ie-

der toe. Diem zich een pcrsoon aan die verklaart te handelen als mon-
deling gevolmachtigde van een ander, dan betekent de verklaring van
de notaris daarover in de partij-akte geenszins dat het bestaan van de
volmacht i,s komen vast te slaan. Terccht besliste de Hoge Raad dat de
akte op dit punt bewijskracht mist. 1'- 1 Dal de verscliijnende persoon ver-

kUmrdedic volmacht te hebben tiekreiren. staat overiirens wel tetzenover



VAA Het tfermoeden van ectit/ietd

Naast het gegeven dat de verklaringen van tie notaris in de notaru-U-

akte dwtngende bewtjskrachi hebben tejren een ieder, is vanuil btvvijs-

rechtelijke uptiek het vermoeden van echtheid van bed a tig. ArL 159

eerste lid Rv omschnjft het vermoeden van echtheid als volgi: een ge-

schrift, dat het uiterlijk heeFl van een aulhentieke akte, geldt als /.oda-

nig behoudens bfvvijs van het legendeeL Voor de nutariele akte bete-

ketu dat bet volgende: bet stuk dat er als een notariele akte uitziet,

geldt tot op hewijs van het legended als noiariele akte. Aldus wordt in

de wet het adagbnn; 'Acta probant se ipsa' (aklen bewijzeu ztchzelf)

verwoorcl. Wordt betwist dat bet stuk dat er tiitziet als een notariele

akte dat ook daadweikelijk is, dan hoeft dns niet eerst onderzoek te

worden vfrricht of het sink dat er uitziet als een notariele aklc dat ook
in werkelijkheid is. alvorens een bcroep kan worden gcdaan op de be-

wijskracht van betgeen daarin is gerelateerd. De bcwijslast dat bet stuk

dat er als een noiariele akte uitziet, dat niet is, rust dus op degene die

de authentiriteit van de akte betwist. lliemit volgt dat bcwijsrcchtclijk

wordt verondci stcld dat de verklaringen opgenomen in bet sink dat

er uitziet als noiariele akte, de bewijskracht hebben die zij ook zouden
hebben als zou zijn aangctoond dat bet indcrdaad een notariele akte

was. De verklaringen van de notaris moeten dus in bcginsel tegen een
ieder voor waar te worden aangemerkt; de verklaringen van parlijen

M. Toelfchttag, w, 12. p. 14.



7. 4 Bewijsrcchtetijke aspecten

dienen jegem elkaar aLs waar te worden aangenomen. [ndicn nict

wordt bewezen dat de akte niet authentiek is, moet de rechier van de
waarheid van die verklaringen uiigaan.

Hier kan een belangrijk onderscheid met de ondcrhandse akte

woi'den onderkend. Men leze art. 159 tweede lid Rv:
4

een onderhandse

akte waarvan de undertokening door de p<irtij, tegen welke zij dwingend be-

urijs zon teveren, stellig wordt ontkend, levert geen henfijs op, zolang met be-

wezen is van wit de ondertekening ajkomstig is. Is degeen tegen wie de akte

wordt ingeroepen een ander dan hi] die haar andertekend zou hebben> dan
kan worden vohtaan met de verhUiring, dat men de eehtheid van de ander-

tekening niet rrkent. 'Een stellige ontkenning, respectievebjk de verkla-

ring flat men de eehtheid van de ondertekening niet crkent, betc-

kent bij een (stuk dal emit ziet als een) onderhandse akte dat bewe-
zen zai nioeten worden van wie de ondertekening afkomstig is, alvo-

rens aan de in dat stuk opgenoinen verklaringen de dwingende be-

wijskracht tussen partijen kan worden locgekend, Om aan de verkla-

ringen opgenomen in een geschrift dat er als een notariele akie uii-

ziet, bewijskrachi. te onthouden, volstaai het evenwel riiet de onder-
tekening stelEig te ontkennen of te verklaren dat men de eehtheid

van de ondertekening niei erkenu
Om het vermoeden van eehtheid te verkrijgen, client het te gaan om

een geschrift dat het uiierlijk heeti van een auihentieke akte, Voor dat

niteriijk zijn de vormvoorsdiriften opgenomen in de Notariswei van


